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Bouwen, bouwen, bouwen

kunnen nieuwe studenten geen kamer vinden en oud
studenten na hun studietijd geen woning bemachtigen.

Bovenstaande woorden worden geroepen door de regering, de Tweede Kamer en menig actiegroep. Eindelijk
aandacht voor de grote woningnood! We hebben er nu
zelfs weer een aparte minister voor.

U kunt zich afvragen wat heeft dit met kerken of SKG te
maken? Indirect in ieder geval wel.

Was deze woningnood te voorzien? Daar valt het nodige
over te zeggen. Wanneer er wetten worden gewijzigd
(bijvoorbeeld de transitie in de zorg in 2015) wordt er
vaak onvoldoende nagedacht over indirecte gevolgen.
Ouderen moesten blijven wonen in hun eigen vertrouwde woning en daardoor konden de bejaardentehuizen
hun deuren sluiten. Een mooi vooruitzicht! Helaas betekende dit voor veel ouderen eenzaamheid en wonen in
een veel te groot huis. De doorstroming van woningen
kwam hierdoor nagenoeg tot stilstand. Daarnaast werden er niet voldoende woningen bijgebouwd waardoor
logischerwijs een enorm tekort ontstond.

Er zijn veel kerkelijke gemeenten met (bouw)grond én
liggende gelden. Deze gemeenten kunnen voor hun
ouderen appartementen bouwen (de vroegere diaconale
hofjes) of studenten aan woonruimten helpen.
SKG is graag bereid om hierin te adviseren en wanneer
nodig mee te financieren. U doet dan goed werk voor
de ouderen (diaconaal), zorgt mede voor doorstroom in
woningen en helpt de studenten aan fatsoenlijke woonruimte.
Naast bouwen, bouwen, bouwen aan uw kerkelijke gemeente, ook bouwen voor passende woonruimten voor
ouderen en studenten.
Doet u mee?

Een zelfde verhaal geldt voor studentenwoningen.
“Huisjesmelkers” werden indirect wettelijk gedwongen
om hun studentenhuizen te verkopen. De welgestelde
burgers wisten hier wel raad mee en betaalden in de
steden torenhoge prijzen. De huizen werden gefinancierd
door banken met rentepercentages die extra laag waren
door toedoen van de Europese Centrale Bank. Hierdoor
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APPOSTEL: SPECIAAL GEMAAKT VOOR PKN-GEMEENTEN
Wat is uniek aan de Appostel app? Op die vraag zijn
verschillende antwoorden te geven. Duidelijk is dat
Appostel de enige kerkapp is die speciaal is ontwikkeld voor PKN-gemeenten.
Betaalbare digitale geldwerving
Het betekent ook dat Appostel alleen beschikbaar is
voor PKN-gemeenten. Andere kerkgenootschappen
kunnen geen gebruik maken van deze app.
Vanuit onze visie en missie vindt SKG het belangrijk
om mogelijkheden op het gebied van digitale geldwerving beschikbaar te stellen aan alle PKN-gemeenten. Zonder dat de kosten een belemmering zijn. Met
de kerkelijke webwinkel SKG Collect en de Appostel
app bieden we dit sinds 2008.
Geen verdienmodel voor SKG
Stichting Kerkelijk Geldbeheer is een kerkelijke
stichting zonder winstoogmerk. Daarom bieden we
Appostel aan voor een lage abonnementsprijs van
€ 50,- per kwartaal (incl. BTW). Dit bedrag ligt
onder de werkelijke kostprijs. De jaarlijkse kosten
van onderhoud en (door)ontwikkeling van de app
worden betaald uit het resultaat dat SKG behaald uit
o.a. de financieringsportefeuille.

Dat geldt ook voor de iDEAL-transactiekosten. Ieder
kwartaal zijn 625 iDEAL-transacties gratis. Dit betekent op jaarbasis dat € 900,- door SKG wordt gedragen. Boven de vrije voet berekenen we per kwartaal
de transactiekosten tegen kostprijs door; hier wordt
niets aan verdiend.
Door gebruik te maken van het Tegoed bij collecteren, kunnen de gemeenten de iDEAL-transactiekosten beperkt houden.
Op maat voor u gebouwd
Op basis van uw wensen richten wij kosteloos de app
voor uw gemeente in. Daarbij krijgt u ook gratis uw
eigen bijbehorende kerkelijke webshop.
Appostel voorziet, naast de doneer- en collecteeropties, ook over andere mogelijkheden. U kunt
hierbij denken aan Actie Kerkbalans, Solidariteitskas,
nieuwsberichten, agenda, chatfunctie en contactenlijst. Op onze website appostel.nl leest u hier meer
over.

ALTERNATIEVEN VOOR ACCEPTGIRO
Op D.V. 1 juni 2023 stopt landelijk het gebruik van
de acceptgiro. Dit lijkt nog ver weg, maar het is
goed om nu al te werken aan een alternatief voor
uw acceptgiro’s. Afhankelijk van het soort actie
zijn er verschillende andere betaalwijzen. Dat kan
zowel via de kerkelijke webshop SKG Collect als de
Appostel app.
Wat doen we nu nog met de acceptgiro?
In de jaren 90 van de vorige eeuw werden er ruim
300 miljoen acceptgiro’s per jaar verstuurd en
verwerkt. Inmiddels wordt het overgrote deel van
de acceptgiro’s niet meer gebruikt waarvoor deze
oorspronkelijk was bedoeld. Nu worden de gegevens
overgetypt en betaald via de mobiel bankieren-app
of internetbankieren, waarna de acceptgirokaart
wordt weggegooid.

Wat zijn enkele alternatieven voor de acceptgiro?
• Een iDEAL-QR-code is bijvoorbeeld een goed
alternatief voor eenmalige (diaconale) acties. Dit is
gemakkelijk aan te maken in SKG Collect/Appostel.
• Voor de Solidariteitskas kunt u ook een betaalverzoek via LRP en SKG Collect versturen óf een
gekoppelde betaling via de Appostel app doen.
• Automatische incasso kan bijvoorbeeld als betaalwijze dienen bij de (digitale) Actie Kerkbalans.
We adviseren u graag op maat over de verschillende
mogelijkheden.

EEN RABO-REKENINGNUMMER BIJ SKG?
SKG is een zelfstandige stichting en geen bank.
Voor het betalingsverkeer maken wij gebruik van
de diensten van de Rabobank. Alle rekeningen-courant bij SKG hebben de letters RABO, gevolgd door
de cijfers 03737.

Lage kosten betalingsverkeer voor PKN-gemeenten
De kosten van een SKG-rekening-courant zijn € 40,00
per rekening per jaar (inclusief SKG Online). Voor het
reguliere (Europese) betalingsverkeer worden géén
(transactie)kosten in rekening gebracht.

SKG geen onderdeel van Rabobank
Deze rekeningnummers zijn in “de boeken” van SKG
geadministreerd. De Rabobank heeft geen inzicht in
het saldo en de overige condities, zoals betaallimieten, bevoegdheden en kredietfaciliteiten.

Als financiële dienstverlener biedt SKG de meestvoorkomende betalingsverkeerdiensten aan, behalve
het uitgeven van bankpassen om te pinnen. Voor het
afstorten van contant geld hebben we de oplossing
SKG Cash (dit is een extra optie).

Het is daarom niet mogelijk om een SKG-rekening
toe te voegen aan Rabo Internetbankieren óf een
Rabo-rekening toe te voegen aan SKG Online.

Persoonlijke service
We vinden persoonlijk contact en korte lijnen belangrijk; telefonisch, per mail of in een afspraak ter
plaatse. SKG is gespecialiseerd in kerken, waarop
onze producten en diensten volledig zijn ingericht.

NIEUWBOUW OP DE PLAATS VAN HET OUDE KERKGEBOUW
In Waardhuizen heeft het kerkgebouw uit 1950
plaatsgemaakt voor een gloednieuw kerkgebouw.
Een gebouw dat qua vormgeving geheel past in de
sfeer van het Noord-Brabantse dorp. Waarom heeft
de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Waardhuizen
deze stap gezet?
Van oud naar nieuw
Het oude kerkgebouw voldeed bouwkundig niet
meer. Het was flink verzakt door een ondeugdelijke
fundering. Daarnaast gaf het gebouw steeds meer
beperkingen voor het huidige gebruik.
De nieuwe kerk is breder en met een groter liturgisch
centrum. De hal met een grote ontvangstruimte biedt
voldoende gelegenheid om na te praten of koffie te
drinken. De kerkzaal is door een glazen schuifwand
gescheiden van de hal, zodat bij diensten met veel
kerkgangers meer ruimte gemaakt kan worden.
Duurzaam en licht
De wensen van de gemeenteleden zijn van tevoren
geïnventariseerd. Het multifunctionele gebouw is
duurzaam met aardwarmte en een hoge isolatiewaarde. Er is gekozen voor veel glas, dat zorgt voor openheid en een goede lichtinval.

Financiering
De gemeente is bij elkaar tien jaar bezig geweest met
de nieuwbouwplannen. Een belangrijk uitgangspunt
was dat de kosten van de nieuwbouw door de gemeenteleden op te brengen moesten zijn. Voorzitter
bouwcommissie de heer Peter van ’t Hoog zegt daarbij: “Voor de realisatie van ons nieuwe kerkgebouw
hadden we, naast onze eigen beschikbare liquide
middelen, een financieringsbehoefte. Hiervoor zijn
we bij SKG uitgekomen. Op deze samenwerking kijken
wij positief terug. Ook de contacten na de verstrekking van de financiering, verlopen super.”
Veel vrijwilligerswerk
De sloop van het oude kerkgebouw en de staalconstructie voor de nieuwe kerk zijn door zelfwerkzaamheid gedaan. Ook waren de gemeenteleden betrokken bij onder andere het schilderwerk en de afbouw
van de toiletten en plafonds. Zelfs de nieuwe kerktoren van zes meter hoog is door de gemeenteleden
zelf gebouwd.
“Wat voor ons het verschil heeft gemaakt, is dat er
door vrijwilligers binnen onze gemeente heel veel
werk is verzet. Ook hadden we gelukkig voor het uitbreken van de coronacrisis een aannemer geregeld,
waardoor we voor een lagere prijs hebben gebouwd
dan de huidige marktprijzen. We zijn enorm blij en
dankbaar met het eindresultaat”, aldus de heer Erik
Kant van GKv Waardhuizen.

GKv Waardhuizen

ONZE DIGITALE KERK
U vindt op de achterkant van SKG Nieuws korte tips en wetenswaardigheden over de digitale kerk.
Handig om te gebruiken én goed om te weten.

CHATFUNCTIE APPOSTEL APP
Binnenkort wordt de Appostel app uitgebreid met
een chatfunctie. U kunt hiermee snel en gemakkelijk
onderling met elkaar communiceren. Het is mogelijk
om in de chatfunctie verschillende groepen aan te
maken, zodat u ook gerichte communicatie met een
specifieke groep kunt doen.

Wij zoeken een fulltime
Meewerkend Manager ICT
Wil jij ons helpen zoeken?

EENVOUDIG GELD WERVEN VOOR UW
SPECIFIEKE GOEDE DOEL
Via SKG Collect/Appostel is het mogelijk om een
iDEAL QR-code aan te maken voor uw specifieke
actie. Door in het beheerdersgedeelte een doel aan
te maken voor deze actie wordt de iDEAL QR-code
aangemaakt en kunt u deze publiceren waar u maar
wilt. Zo werft u eenvoudig en gemakkelijk geld voor
uw goede doel.

GEEN IDEAL TRANSACTIEKOSTEN
DOORBEREKEND IN 2021
We zijn trots dat er afgelopen jaar door veel PKNgemeenten steeds meer gebruik gemaakt is van de
digitale mogelijkheden van geldwerving via SKG
Collect en/of Appostel. We zien dit ook terug in de
gemaakte kosten voor iDEAL-transacties van bijna
€ 100.000,-.
Vanwege de impact van COVID-19 voor veel gemeenten, is besloten dat SKG voor het jaar 2021 alle
transactiekosten voor haar rekening neemt. Dit geldt
in het bijzonder voor alle transacties boven de vrije
voet van 2500 iDEAL-transacties per jaar.

NIEUW PROMOTIEMATERIAAL
Om u te helpen om steeds meer kerkzaken digitaal
te gaan regelen, is vernieuwd promotiemateriaal
beschikbaar. Zo leest u in de folder “Maak kennis met
Appostel” kort en bondig de verschillende mogelijkheden met Appostel.
In de “Installatiehandleiding” helpen we uw gemeenteleden stap-voor-stap op weg met het installeren en
gebruiken van de Appostel app. Beide documenten
zijn terug te vinden op appostel.nl

Als financiële instelling helpt SKG meer dan
duizend kerken en maken we veel diaconale
projecten mogelijk. We zijn dringend op zoek
naar een Meewerkend Manager ICT op ons
kantoor in Gouda.
Als je de gouden tip hebt, willen we je graag
bedanken door een gift van € 1000 aan jouw
kerk (of een goed doel naar keuze) te geven.
Solliciteren of meer weten over onze gouden-tip-actie?
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